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REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA

Prefeituro MuniciPol de lloitubo

Nocosoemlelo,oonólisedopresenteporecererestrlto,oos
ooromelros determinodos pJo Lti nà e'ooól93' pelo Lei n' '10'520/02' Decreto no

fi.b;;;ôi;,;;;;i" ü*rióã ÃJôsrriozo ' peros disposiçôes do LC n' 123/0ó e

suos olteroções'

O pregõo consiste em modolidode de licitocôo lnstituído pelo Lei no

1O.52OI2OO2, poro o oquisição àt ú"nt e serviços comúns no ômbiio do Uniôo'

Estodos, Distrito Federol . M;"1"ô]";' üát tt*oi do porógrofo Único do ?1- '-l 11
ãã;õ ãóffi. tegot, sôo considerodos bens e serviÇos comuns oqueles culos

oodrões de desempenh. ";;;ü;J; ôottorn ser obielivomenie definidos pelo

ãditot, por. meio de especificoÇôes usuois no mercooo'

O Decreto n" 10.02412019 veio regulomentor o pregõo' no formo

etetrOnico, velo o que dispôe o legisloçõo no seu ort' lo:

"Art. I " Este Decreto regulomento o

licitoÇõo. no modolidode de pregôo' no

formo eletrÔnico, poro o oquisiçôo de bens

e o controtoçõo de serviços comuns'

úctuídos os se.iços comuns de engenhorio'

. ãitoO. sobre o uso do dispenso eleirÔnico'

Ã. o[,tit" do odminiskoçôo pÚblico federol'

§ tJ R ,titi.oçao do modolidode de pregõo'

io formo eletrônico, pelos órgôos do

ãã.inlttroçao pÚblico federol direto' pelos

ãrtâtqri*, pelos fundoções e pelos fundos

esoeciois é obrigotório.
!-ã;Át á.pt"tãs públicos. os sociedodes de

Jconomio misto e suos subsidiórios' nos

t"ir"i oo regulomento inlerno de que koio

;;. ;ó do iei n' 13.303, de 3o de junho de

ãotj, pooeroo odotor, no que couber' os

ãLoático.t deste Decreto' inclusive o

ãiiãotrà no copítulo xvll' observodos os

[-i;; J" que troio o otl' 29 do referido Lei'

§3o Poro o oquisiÇôo de bens e o

àántr."üêoo de serviÇos comuns pelos entes

iJ",ãtúài, com o utilizoçõo de recursos do

Uniõo deconenies de ironsterenclos

votuntórlos, lois como convênios e controtos
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de reposse, o utilizoçôo de pregÔo no formo
eletónico, ou do dispenso eletrÔnico sero

obrigoÍório, exceto nos cosos em que o lei

ou o regulomenioçõo específico que

dispuser sobre o modolidode de
ironsferêncio discipline de formo diverso os

conlroloções com os recursos de reposse.

§4' Seró odmitido, excepcionolmenle,
medionte prévio juslificoiivo do outoridode
compelenie, o utilizoçõo do formo de
pregÕo presenciol nos licitoções de que

trolo o copul ou o nôo odoçõo do sislemo

de dispenso eleirônico, desde que fique
comprovodo o inviobilidode lécnico ou o
desvontogem poro o odministroçôo no
reolizoçõo do formo eletrÔnico".

"Ar1. 3' A fose preporotório do pregõo
observoró o seguinie:
I- A outoridode competente iuslificoró o
necessidode de controtoçõo e definiro o
objeto do cerlome, os exigêncios de
hobilitoçôo, os crilérios de oceitoçõo dos
propostos, os sonções por inodimplemento e
os clóusulos do controto, inclusive com
fixoçõo dos prozos poro fornecimento;
ll- A definiçôo do objeto deveró ser preciso,

suficiente e cloro, vedodos especificoções
que, por excessivos, irrelevonles ou
desnecessórios. limitem o competiÇõo;
lll- Dos oulos do procedimento constorõo o
justificotlvo dos definições referidos no inciso
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O novo regulomento tornou o utilizoçôo do pregõo eletrônico

obrigotório, e nõo moiipreferenciol. A odoçôo do formo presenciol somente seró

cobível conforme §3' e §4' do orligo ocimo referido.

Os requisitos o serem observodos no fose preporotório do licitoçõo
forom eslobelecidos no ort.3o do Lei n" 10.520/2002, que ossim dispôe:
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Prefeituro MuniciPol de ltoilubo

I desie orligo e os indispensóveis elementos
técnicos sobre os quois estiverom opoiodos,
bem como o orçomenlo, eloborodo pelo

órgõo ou entidode promotoro do licitoçõo,
dos bens ou serviços o serem licitodos; e

lV- A outoridode competente designoró.
denire os servidores do órgõo ou entidode
promotoro do licitoçõo, o pregoeiro e

iespectivo equipe de opoio, cujo otribuiçõo
inclui. dentre outros, o recebimento dos

propostos e lonces, o onólise de suo

oceitobilidode e suo clossificoçõo, bem
como o hobilitoçõo e o odiudicoçÔo do
objelo do certome oo licilonte vencedor;

§ l' A equipe de opoio deveró ser inlegrodo
àm suo molorio por servidores ocupontes de
corgos efetivo ou emprego do
odministroçõo, preferenciolmenle
perlencenles oo quodro permonente do
órgõo ou entidode promotoro do evento".

Nesse posso, - Decrelo n' 10.024/2019 - que, no ômbilo do Uniôo

regulomento o modolidode licitotório Pregõo, no formo eletrônico, tombém lroço

diietrizes do modolidode licitotório, e reilero o necessidode de eslobelecer

determinodos critérios que terôo reflexos jurídicos imedioios no formotoçõo do

editol, com desÍoque poro o normo do seu orl. 8':

"Art. 8o O processo relotivo oo pregõo, no
formo eletrÔnico, seró instruído com os

seguinles documenlos, no mínimo:
| - estudo lécnico preliminor, quondo
necessório;
ll - termo de referêncio;
lll - plonilho estimotivo de despeso;
lV - prevlsôo dos recursos orçomenÍórios
necessórios, com o indicoçôo dos rubricos,
excelo no hipótese de pregõo poro regislro
de preÇos;
V - outorizoçôo de oberturo do licitoçôo;

)
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Vl - designoçõo do pregoeiro e do equipe

de opoio;
Vll - editol e resPectivos onexos;
Vlll - minuio do termo do controto' ou

instrumento equivolente, ou minuio do oio
de registro de preços, conforme o coso;

lX - porecer jurÍdico;
X - documenioçôo exigido e opresenlodo
ooro o hobilitoÇõo;
XF proposio de Preços do licilonle;
Xtt 

'- oio do sessõo pÚblico, que conieró os

seguintes regislros, enire outros:

o) os licilontes PorliciPonles;
b) os propostos oPresenlodos;
ci os ovisos, os esclorecimenÍos e os

impugnoções;
d) oi lonces ofertodos, no ordem de

clossificoçôo;
e) o suspensôo e o reinício do sessôo, se Íor o

coso;
f) o oceitobilidode do proposÍo de preço; 9)

o hobilitoçõo;
h) o decisôo sobre o soneomenlo de enos

ou folhos no proposto ou no documentoçôo;
i) os recursos inlerpostos, os respectivos
onólises e os decisões; e
j) o resullodo do liciioçõo;
llll - comprouontes dos publicoções:
o) do oviso do editol;
b) do extroto do coniroio; e
ci dos demois otos cujo publicidode sejo

exigido; e
XIV - oto de homologoÇôo.
§ l" A insiruçôo do processo licitolorio
poderó ser reolizodo por meio de sistemo

eleÍônico, de modo que os olos e os

documentos de que troto este orligo,
constonies dos orquivos e regislros digitois.

serôo vólidos poro iodos os efeilos legois,
K-
í\
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inclusive poro comprovoçôo e prestoçôo de
conios.
§ 2o A oto do sessõo público seró
disponibilizodo no lnÍernet imediotomenle
opós o seu encenomenlo, poro ocesso livre".

Ademois, no plonelomenlo do pregôo, no formo eleirônico, nos termos
do ort. I 4 do Decreto n' 10.024/2019 , deve ser observodo o seguínte:

"Art. 14. (...)
| - eloboroçôo do esludo técnico preliminor
e do termo de referêncio;
ll - oprovoÇõo do esludo técnico preliminor
e do termo de referêncio pelo ouloridode
competente ou quem esfo delegor;
lll - eloboroçõo do editol, que estobeleceró
os criiérios de julgomenlo e oceiloçõo dos
proposlos, modo de disputo e. quondo
necessório, o intervolo mínimo de diferenço
de volores ou de percenluois entre os lonces,
que incidiró tonÍo em reloÇõo oos lonces
intermediórios, quonio em reloçõo oo lonce
que cobrir o melhor oferlo;
lV - definiçõo dos exigêncios de hobilitoçÕo,
dos sonções oplicóveis, dos prozos e dos
condiçôes que, pelos suos porticuloridodes,
sejom considerodos relevonies poro o
celebroçÕo e execuçõo do conlrolo e o
otendimenio dos necessidodes do
odministroçõo público;
V- designoçôo do pregoeiro e de suo equipe
de opoio".

Anolisondo os outos do proces
e equipe de opoio; eloboroçôo do
necessidode do conlroloçôo; eloboroçô
hobililoÇõo e sonções oplicóveis.

so, verifico-se: designoçõo do pregoeiro
termo de referêncio; justificotivo do

o do edítol; definiçôo dos exigêncios de

Rodovio Tronsomozônico c/ Ruo Décimo, s/n, Anexo oo Ginósio Municipot _ Beto Visio _ CEp: óg.l
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Ootoconvocotóriotrozoobjetoqueseoreiendeodquirircomo
oresente cerlome, discriminàndo nos onexos os corocierísticos e quontificoçõo'

ou seio, é objetivomenie definido'

O processo possui em seu conteÚdo cotoçôo de preços' que permite o

mensuroÇõo do estimotivo i;'p;;õ;-ü'otor oo despeso o ser conlrotodo'

As especificidodes deconentes do Lei Complemenlor n' 12312ú6

olterodo posleriormente p#ti; ô;plementores n' l47l2)l4 e n" 155/201ó'

sáã observodos pelo minuio do editol'

No lnstrumenlo convocotório o critério de iuloomento utilizodo é o de

menor preço por item' A J;;;;ã;;t oo q" aeteráino o inciso X' do ort' 4'

do Lei n'lo. s2ol2oo0 t ";;i;; 
v'át Ãttlg"'8'do Decreto n" 3'555/2000' com

redoçõo semelhonle. uu;orno''i;ooã-i'rào"Ínent" e clossificoçõo dos propostos'

sero odotodo o critério o.'ã.nã, úáió, observodos os prozos móximos poro

fornecimenlo, os especiricoçã; üJi;J;; porômetros mínimos de desempenho

e quolidode definidos no editol"'

O Decreto n' 10'02412019' em seu ort To tombém dispÕe que o menor

oreco é um dos critérios oãlliõ"Á""tt Lmpregodos no seleÇõo do proposto

moii vontoioso poro o AdminislroÇõo'

O requisiio ocimo se encontro oponlodo- no preômbulo do minuto

editol. conforme determino o ori' 40' inc' Vll do Lei n" 8'óóó/1993'

Vole ressoltor que os disposições do Lei n' 8'666193 deverôo ser

oplicodos suúidiorioment". poiioiçd do'disposto no ort' 9o do Lei n'10'520102l.

"Aolicom-se subsidioriomeni;;"ã à modoliáode de pregõo' os normos do Lei no

8.óóó, de 2l de junho de 1993"'

Do onolise dos elementos obordodos no minuto do editol e suo

concordôncio com os imposições do ort' 40 do Lei de Licitoções' consÍoio-se. qu^e

foi eloborodo em hormonio ots dilomes dos ortigos 27 à 31 , bem como o ort 40'

do Lei n' 8.666t93, que permitem, formolmente que eslejo oplo o produçõo dos

seus efeilos.
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No que concerne o minuto do controto, esto deve seguir os regros

previstos pelo ort. 55 do Lei n" 8.ó6ó193. O Anexo lll, do edilol em onólise, prevê

clousulos conirotuois re locionodos no corpo do minulo do seguinte formo: obj
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e volor; ossisiêncio lécnico e goronlio; prozos e vigêncio; doloçôo orçomentório;
pogomenlo; obrigoções do conlrolodo; obrigoções do controlonte; fiscolizoçôo
e recebimenlo; inexecuçõo e rescisôo; penolidodes; cosos omissos e disposlÇôes
finois; foro.

Desto formo, eniendemos que o minuto do conkolo vinculodo oo
instrumento convocotório opresentondo, observo os requisitos mínimos exigidos
pelo orl. 55 do Lei de Liciloçôes, lendo em visto que conlém lodos os clóusulos
pertinentes o esto controioçôo.

O processo esló numerodo, ossinodo e outuodo, conforme estobelece
o orl. 38 do Lei n' 8.óóó193.

Portonto, opós o onólise do documentoçôo opresentodo verificomos
que oté o presente oto. o processo enconlro-se olendendo os exigêncios legois.

coNcrusÃo

Dionie do exposto, evidenciodo que o Comissôo de Pregõo Eletrônico
procedeu oté o momenlo, em todos os otos inerenles oo procedimento licitotório,
com obsoluto submissõo oos ditomes legois norteodores do molério, olestomos o
reguloridode jurídico-formol do procedimenio.

Ressolte-se, oindo, que os critérios e o onólise de mérito (oportunidode
e conveniêncio do pedido), nõo se incluem no ômbilo de onólise deste
Procurodor, molivo pelo quol o presente porecer opinotivo, cinge-se
exclusivomente oos conlornos jurídicos formois do coso em comenlo, os
elemenios lécnicos perlinentes oo certome, deveró ser verificodo pelos setores
responsóveis e outoridodes compelentes do prefeiluro Municipol de lloitubo.

É o porecer, solvo melhor juízo.

Itoi bo - PA, 08 de dezembro de 2020

ATEMISIO A. USA

UNICIPAI.PROCURADO
OAB

JU tc
A N" 9.9ó4
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